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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru. 1705/2013 imressqa minn Antonio Jurado Checa, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem il-kampanja “March for dignity”, dwar il-liġi 
tas-Self Ipotekarju fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa wkoll membru ta’ kampanja usa’ fi Spanja, jiġbed l-attenzjoni tal-
Membri tal-PE għal sitwazzjoni ġenerali kritika ħafna f’pajjiżu u li huwa jorbot ma’ għadd ta’ 
fatturi. Fattur minnhom hija l-liġi Spanjola dwar is-self ipotekarju apparentement inġusta u li 
tmur lura għall-1909, li tipproteġi ż-żejjed il-kredituri. Huwa jsostni li din il-liġi għandha xi 
aspetti kriminali u kienet effettivament revokata mill-QĠUE fi Frar 2013. Jidher li m’hemm l-
ebda rieda politika biex tinbidel din is-sitwazzjoni minkejja li saru xi tentattivi. Eluf ta’ 
persuni jgħixu f’kundizzjonijiet terribbli billi dawn kellhom jitilqu minn darhom meta ħabbtu 
wiċċhom ma’ problemi ta’ ipoteka. Iffaċċjati b’dak li l-petizzjonant isejjaħ “barbariżmu” u 
negliġenza tal-politiċi u l-bankiera huma (iċ-ċittadini) kienu mġiegħla jieħdu azzjoni. 
Saħansitra, dawn issejħu “Nażisti” u “terroristi”. Barra minn hekk fil-petizzjoni tiegħu jiġbed 
l-attenzjoni għall-qgħad li huwa mifrux mal-pajjiż kollu u jilħaq ċifri allarmanti. Bħala riżultat 
tal-kriżi fis-settur finanzjarju u l-qgħad għoli, in-nies ma jistgħux iħallsu għal utilitajiet bażiċi. 
Huwa jiġbed l-attenzjoni għal din is-sitwazzjoni allarmanti u qed jitlob għall-għajnuna.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Ġunju 2014. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2014

Skont l-Artikoli 3.1 u 6.1 tad-Direttiva 93/13/KEE, dwar klawżoli inġusti f'kuntratti mal-
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konsumatur, 1it-termini kuntrattwali fil-kuntratti bejn negozjanti u konsumaturi li ma kinux 
innegozjati individwalment mhumiex vinkolanti għall-konsumaturi jekk joħolqu żbilanċ 
sinifikanti bejn id-drittijiet u l-obbligi tan-negozjant u tal-konsumatur għas-skapitu ta ' dawn 
tal-aħħar. Il-qrati nazzjonali huma responsabbli li jivvalutaw jekk klawżola kuntrattwali hijiex 
ġusta.

Id-Direttiva 93/13/KEE tapplika għall-kuntratti ta’ kreditu ipotekarju konklużi bejn il-
kummerċjanti u l-konsumaturi. Wara d-deċiżjoni Aziz tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea2

f'Marzu 2013, l-awtoritajiet Spanjoli adottaw taħt proċedura aċċellerata, leġiżlazzjoni ġdida 
dwar "Miżuri li jsaħħu l-protezzjoni tad-debituri ipotekarji". Fid-dawl tas-sentenza Aziz, din 
il-liġi l-ġdida inkludiet, fost l-oħrajn, tibdiliet għar-regoli Spanjoli dwar il-proċeduri marbuta 
mal-eżekuzzjoni u l-ipoteka (Ley de Enjuiciamiento Civil u Ley Hipotecaria) maħsuba biex 
tagħti lill-konsumaturi l-opportunità li joġġezzjonaw għall-proċedimenti ta' infurzar tal-
ipoteka miġjuba kontrihom f'każ li dawn huma bbażati fuq termini kuntrattwali inġusti. Dawn 
l-emendi kienu meqjusa mill-Kummissjoni bħala prima facie pass pożittiv 'il quddiem peress 
li għandhom l-għan li jtejbu s-sitwazzjoni tad-debituri fi proċedimenti ġudizzjarji.

Sa minn dak iż-żmien, il-Kummissjoni kienet wettqet valutazzjoni usa’ tal-implikazzjonijiet 
globali ta’ din il-liġi b’mod partikolari fid-dawl tal-prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività, u 
d-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust skont l- Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE. Sadanittant, ħarġu bosta sentenzi tal-QtĠ-UE, b’mod partikolari s-
sentenza fil-kawża Sánchez Morcillo tas-17 ta’ Lulju 20143, u numru sostanzjali ta’ każijiet 
għadhom pendenti4, kollha kemm huma relatati ma’ klawżoli inġusti ta’ self ipotekarju. 

Konklużjonijiet 

Il-Kummissjoni Ewropea m'għandha l-ebda setgħa ta’ infurzar fir-rigward ta' operaturi 
ekonomiċi li setgħu kisru l-liġi tal-UE fil-qasam tal-ħarsien tal-konsumatur u ma tistax 
tivvaluta każijiet individwali bejn konsumaturi u negozjanti partikolari, ħaġa li spiss teħtieġ il-
valutazzjoni tal-fatti.

Madankollu, il-Kummissjoni qed issegwi mill-qrib l-iżviluppi legali fi Spanja għall-
implimentazzjoni tad-Direttiva 93/13/KE, u s-sentenzi Banesto, Aziz u Sánchez Morcillo tal-
QtĠ-UE, b'rabta mal-proċeduri ċivili Spanjoli li japplikaw għall-iżgombru ipotekarju. Fir-
rwol tagħha bħala gwardjan tat-Trattat, hija se tieħu l-miżuri kollha adatti biex tirrimedja l-
implimentazzjoni mhux sodisfaċenti tad-Direttiva dwar it-Termini Kuntrattwali Inġusti fi 
Spanja.

                                               
1 ĠU L 95, 21.4.1993, p.29.
2 C-415/11; (Mohamed Aziz v. Catalunyacaix), ara ukoll l-istqarrija għall-istampa fil-link li ġej: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
3 C-169/14
4 C-483/13 to C-487/13; C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-188/14.


