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Tárgy: Antonio Jurado Checa spanyol állampolgár által a „Méltóság menete” 
(„March for dignity”) kampány nevében benyújtott 1705/2013. sz. petíció a 
spanyol jelzálogtörvényről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki egy szélesebb körű kampánynak is tagja Spanyolországban, felhívja 
az EP képviselőinek figyelmét az országában tapasztalható igen kritikus általános helyzetre, 
amelyet ő számos tényezőnek tulajdonít. Ezek egyike az állítólag igazságtalan, 1909-től 
hatályban lévő spanyol jelzálogtörvény, amely túlzottan védi a hitelezők érdekeit. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy e törvénynek büntetőjogi vonatkozásai vannak, és az Európai Unió 
Bírósága 2013 februárjában megsemmisítette azt. Úgy tűnik, az eddig tett számos kísérlet 
ellenére hiányzik a politikai akarat a helyzet megváltoztatására. Több ezer ember él keserves 
körülmények között, miután a jelzáloghitellel kapcsolatos problémák miatt el kellett hagyniuk 
otthonaikat. A petíció benyújtója által „barbárságnak” nevezett helyzettel szembesülve, 
valamint a politikusok és bankárok elutasítása miatt nekik (az állampolgároknak) kellett 
cselekedniük. Ezért „náciknak” és „terroristáknak” nevezték őket. Petíciója további részében 
a petíció benyújtója ráirányítja a figyelmet a munkanélküliségre, amely az egész országban 
széles körű probléma, és riasztó mértéket ölt. A pénzügyi ágazat válsága, valamint a magas 
munkanélküliség miatt az emberek nem tudják az alapvető közüzemi szolgáltatásokat 
kifizetni. A petíció benyújtója rávilágít erre a riasztó helyzetre, és segítséget kér.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. június 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. december 16.

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 
93/13/EGK irányelv13. cikkének (1) bekezdése és 6. cikkének (1) bekezdése szerint a 
kereskedő és a fogyasztó közötti szerződések egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételei 
a fogyasztóra nézve nem jelentenek kötelezettséget, ha a kereskedő és a fogyasztó jogai és 
kötelezettségei között jelentős egyenlőtlenséget idéznek elő az utóbbi kárára. A nemzeti 
bíróságok hatásköre annak eldöntése, hogy egy szerződési feltétel tisztességtelen-e vagy sem.

A 93/13/EGK irányelvet alkalmazni kell a kereskedők és fogyasztók közötti jelzáloghitel-
szerződésekre. Az Európai Bíróság Aziz ügyben hozott 2013. márciusi ítéletét2 követően a 
spanyol hatóságok gyorsított eljárás keretében új törvényt fogadtak el a „jelzáloghitel-adósok 
védelmének erősítése érdekében bevezetendő intézkedésekről”. Az Aziz ügyben hozott 
ítéletre figyelemmel az új jogszabály módosítja többek között a spanyol végrehajtási és 
jelzálog-eljárási szabályozást (Ley de Enjuiciamiento Civil és Ley Hipotecaria), azzal céllal, 
hogy lehetőséget teremtsen a fogyasztók számára arra, hogy a jelzálogjog érvényesítésére 
irányulóan velük szemben indított végrehajtási eljárás ellen kifogást emeljenek abban az 
esetben, ha az eljárás alapját tisztességtelen szerződési feltételek képezik. Ezeket a 
módosításokat a Bizottság meggyőző első pozitív lépésnek tekintette, mivel céljuk, hogy 
javítsák az adósok helyzetét a jogi eljárásokban.

A Bizottság azóta szélesebb körű vizsgálatot végzett e jogszabály átfogó hatásairól, különösen 
az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve tükrében, valamint az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 47. cikke szerinti, a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jog szempontjából. Időközben a fenti elvek alapján már számos ítélet született az Európai 
Unió Bíróságán – különösen a Sánchez Morcillo ügyben hozott 2014. július 17-i ítélet3–, és 
jelenleg is számos, a tisztességtelen jelzáloghitel-feltételekhez kapcsolódó ügy van 
folyamatban4. 

Következtetések 

Az Európai Bizottság nem rendelkezik közvetlen végrehajtási hatáskörrel az uniós 
fogyasztóvédelmi jogszabályokat esetlegesen megsértő gazdasági szereplők tekintetében, és 
nem vizsgálhatja a fogyasztók és egyes kereskedők közötti egyedi eseteket, ami sokszor a 
tényállás feltárását is megkövetelheti.

A Bizottság azonban szorosan figyelemmel kíséri a 93/13/EGK irányelv, valamint a jelzálog-
végrehajtás miatti kilakoltatásokra vonatkozó spanyol polgári eljárásokkal kapcsolatos 
Banesto, Aziz és Sánchez Morcillo ügyekben az Európai Bíróság által hozott ítéletek 
végrehajtásával kapcsolatos spanyolországi jogi fejleményeket. A Szerződés őreként a 
Bizottság minden szükséges intézkedést meg fog tenni a tisztességtelen szerződési 
feltételekről szóló irányelv nem megfelelő spanyolországi végrehajtásának orvoslása 

                                               
1 HL L 95., 1993.4.21., 29. o.
2 C-415/11. sz., Mohamed Aziz kontra Catalunyacaixa ügy, lásd még a sajtóközleményt a következő 
internetes oldalon: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030hu.pdf.
3 C-169/14. sz. ügy 
4 C-483/13–C-487/13. sz. ügyek; C-465/13. sz. ügy, C-8/14. sz. ügy; C-54/14. sz. ügy; C-49/14. sz. ügy; C-
188/14. sz. ügy
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érdekében.


