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Temats: Lūgumraksts Nr. 1705/2013, ko kampaņas „Cieņas aizstāvības gājiens” 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Antonio Jurado Checa, par 
Hipotēkas likumu Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir iesaistījies arī plašākā kampaņā Spānijā, vērš EP deputātu 
uzmanību uz vispārīgo ļoti kritisko situāciju lūgumraksta iesniedzēja valstī, kas, viņaprāt, 
radusies vairāku faktoru dēļ. Viens no tiem ir acīmredzami netaisnīgais Spānijas Hipotēku 
likums, kurš tika pieņemts 1909. gadā un pārmērīgi aizsargā kreditorus. Viņš apgalvo, ka šis 
likums ietver atsevišķus noziedzīgus aspektus un ka patiesībā Eiropas Savienības Tiesa 
2013. gada februārī to pasludināja par neatbilstošu Eiropas Savienības tiesībām. Šķiet, ka, 
neraugoties uz dažiem mēģinājumiem, trūkst politiskās gribas mainīt situāciju. Tūkstošiem 
cilvēku dzīvo šausminošos apstākļos, jo hipotekāro problēmu dēļ ir bijuši spiesti pamest savas 
mājas. Saskaroties ar šādu „barbarismu”, kā to dēvē lūgumraksta iesniedzējs, kā arī politiķu 
un baņķieru vienaldzību, viņi (iedzīvotāji) bija spiesti rīkoties. Taču viņus sauc par 
„nacistiem” un „teroristiem”. Turklāt savā lūgumrakstā iesniedzējs vērš uzmanību uz visā 
valstī plaši izplatīto bezdarbu, kura rādītāji ir satraucoši. Saistībā ar krīzi finanšu nozarē un ar 
augsto bezdarbu, iedzīvotāji nespēj samaksāt par pamata komunālajiem pakalpojumiem. Viņš 
vērš uzmanību uz šo satraucošo situāciju un lūdz palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 13. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 16. decembrī
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Saskaņā ar Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos1 3. panta 
1. punktu un 6. panta 1. punktu tirgotāju un patērētāju noslēgtu līgumu noteikumi, kuri nav 
atsevišķi apspriesti, nav patērētājam saistoši, ja tie rada ievērojamu tirgotāja un patērētāja 
interešu nelīdzsvarotību par sliktu patērētājam. Valsts tiesas ir atbildīgas par līguma 
noteikumu negodīguma novērtēšanu.

Direktīva 93/13/EEK attiecas uz hipotekārās ķīlas līgumiem, kurus noslēguši tirgotāji ar 
patērētājiem. Pēc Eiropas Savienības Tiesas2 sprieduma pasludināšanas Aziz lietā 2013. gada 
martā Spānijas iestādes paātrinātā procedūrā pieņēma jaunu tiesību aktu „Par pasākumiem 
hipotēku parādnieku aizsardzībai”. Ņemot vērā spriedumu Aziz lietā, šis jaunais likums cita 
starpā grozīja Spānijas izpildu un hipotekārās procedūras noteikumus (Ley de Enjuiciamiento 
Civil un Ley Hipotecaria), lai patērētājiem dotu iespēju iebilst pret viņu apķīlātā īpašuma 
atsavināšanas procesiem, ja to pamatā ir netaisnīgi līguma nosacījumi. Minētos grozījumus 
izskatīja Komisija un uzskatīja prima facie par pirmo pozitīvo soli, jo to mērķis ir uzlabot 
parādnieka situāciju tiesas procesos.

Komisija kopš tā brīža ir veikusi šā likuma vispārējo seku novērtējumu, jo īpaši no atbilstības 
un efektivitātes principa viedokļa un ņemot vērā ES Pamattiesību hartas 47. pantā noteiktās 
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un tiesībām uz taisnīgu tiesu. Šajā laikā tika pieņemti 
arī vairāki Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, jo īpaši 2014. gada 17. jūlija spriedums 
Sánchez Morcillo lietā3, un ievērojams skaits lietu joprojām nav izskatīts4 — tās visas ir 
saistītas ar netaisnīgiem hipotekārās ķīlas aizdevumu nosacījumiem. 

Secinājumi 

Komisijai nav tiešu izpildes pilnvaru attiecībā uz ekonomikas dalībniekiem, kuri var būt 
pārkāpuši ES tiesību aktus patērētāju aizsardzības jomā, un tā nevar izskatīt atsevišķus strīdus 
starp patērētājiem un konkrētiem tirgotājiem, jo tas bieži vien prasa izvērtēt faktus.

Tomēr Komisija uzmanīgi seko tam, kā tiek pilnveidots Spānijas tiesiskais regulējums, lai 
Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Savienības Tiesas Banesto, Aziz un Sánchez Morcillo lietās 
pieņemtos spriedumus īstenotu attiecībā uz šīs valsts civillietu procesiem, kurus ierosina, lai 
izliktu no mājokļa hipotekārā kredīta dēļ. Pildot savas Līguma izpildes uzrauga funkcijas, tā 
veic visus atbilstošos pasākumus, lai novērstu Negodīgo līgumnoteikumu direktīvas 
neapmierinošu īstenošanu Spānijā.

                                               
1 OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.
2 C-415/11; (Mohamed Aziz pret Catalunyacaix), skat. arī paziņojumu presei pievienotajā saiknē: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
3 C-169/14 
4 C-483/13 līdz C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-188/14.


