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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1705/2013, ktorú predkladá Antonio Jurado Checa, štátny príslušník 
Španielska, v mene kampane Pochod za dôstojnosť, o zákone o hypotékach v 
Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ktorý je v Španielsku zároveň účastníkom rozsiahlejšej kampane, 
upriamuje pozornosť poslancov EP na vo všeobecnosti kritickú situáciu v jeho krajine, ktorú 
ovplyvňuje niekoľko faktorov. Jedným z nich je očividne nespravodlivý španielsky zákon o 
hypotékach, ktorý pochádza z roku 1909 a veriteľom poskytuje neprimeranú ochranu. Tvrdí, 
že tento zákon obsahuje niektoré nezákonné aspekty a vo februári 2013 ho Súdny dvor 
Európskej únie vlastne zrušil. Zdá sa, že napriek niekoľkým pokusom neexistuje politická 
vôľa zmeniť túto situáciu. Tisíce ľudí žijú v hrozných podmienkach, keďže svoje domovy 
museli opustiť v dôsledku problémov s hypotékami. Čeliac tomu, čo predkladateľ nazýva 
„barbarstvom“ a ľahostajnosťou politikov a bankárov, museli občania podniknúť nejaké 
kroky. Následne boli sami označení za „nacistov“ a „teroristov“. Okrem toho poukazuje vo 
svojej petícii na nezamestnanosť, ktorá je v celej krajine veľmi rozšírená a dosahuje hrozivé 
čísla. V dôsledku krízy vo finančnom sektore a vysokej nezamestnanosti nie sú ľudia schopní 
platiť za svoje základné služby. Poukazuje na hrozivú situáciu a žiada o pomoc.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 13. júna 2014. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 16. decembra 2014

Podľa článku 3 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v
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spotrebiteľských zmluvách 1zmluvné podmienky v zmluvách medzi obchodníkmi a 
spotrebiteľmi, ktoré neboli dohodnuté individuálne, nie sú pre spotrebiteľa záväzné, ak 
vytvárajú značnú nerovnováhu medzi záujmami obchodníka a spotrebiteľa na škodu 
spotrebiteľa. Vnútroštátne súdy sú zodpovedné za hodnotenie, či zmluvné podmienky majú 
nekalý charakter.

Smernica 93/13/EHS sa uplatňuje na zmluvy o hypotekárnych úveroch uzatvorené medzi 
sprostredkovateľmi a spotrebiteľmi. V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci 
Aziz 2v marci 2013 španielske orgány prijali v rámci zrýchleného konania nový právny 
predpis o „opatreniach na posilnenie ochrany hypotekárnych dlžníkov“. S prihliadnutím na 
rozsudok vo veci Aziz tento nový právny predpis okrem iného obsahoval zmeny španielskych 
pravidiel občianskoprávneho konania a hypotekárnych postupov (Ley de Enjuiciamiento Civil
a Ley Hipotecaria) s cieľom dať spotrebiteľom možnosť vzniesť námietky proti 
hypotekárnym konaniam vedeným proti nim, ak sú založené na neprimeraných zmluvných 
podmienkach. Tieto zmeny považovala Komisia za prima facieprvý pozitívny krok, keďže ich 
cieľom bolo zlepšiť situáciu dlžníkov v súdnych konaniach.

Komisia neskôr uskutočnila širšie posúdenie celkových následkov tohto zákona najmä so 
zreteľom na zásady ekvivalentnosti a účinnostia právo na účinnú nápravu a spravodlivý 
proces podľa článku 47 Charty základných práv EÚ. Súdny dvor EÚ medzičasom vyniesol 
niekoľko rozsudkov týkajúcich sa týchto zásad, najmä rozsudok vo veci Sánchez Morcillo zo. 
17 júla 20143, a významný počet prípadov je stále pred súdom4, pričom sa všetky týkajú 
nespravodlivých podmienok hypotekárnych úverov.  

Závery 

Európska komisia nemá právomoci na priame presadzovanie práva vo vzťahu k 
hospodárskym subjektom, ktorí možno porušili právne predpisy EÚ v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, a nemôže posudzovať jednotlivé prípady medzi spotrebiteľmi a konkrétnymi 
obchodníkmi, čo si často vyžaduje posúdenie skutkového stavu.

Komisia však pozorne sleduje právny vývoj v Španielsku pri vykonávaní smernice 93/13/EHS 
a rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie vo veciach Banesto, Aziz a Sánchez Morcillo , 
ktoré súvisia s občianskoprávnymi konaniami týkajúcimi sa hypotekárnych príkazov na 
vysťahovanie v Španielsku. Vo svojej úlohe strážkyne zmluvy prijme Komisia všetky 
príslušné opatrenia na nápravu neuspokojivého vykonávania smernice o nekalých 
podmienkach v zmluvách v Španielsku.

                                               
1 Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29.
2 C-415/11; (Mohamed Aziz / Catalunyacaix), pozri tiež tlačovú správu na adrese: 
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.


