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Manzioli Hispaania hüpoteegiseaduse kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja on üks paljudest, kes kannatab Hispaania hüpoteegiseaduse tõttu, mis on 
tihtipeale mõjunud inimeste eludele laastavalt. Kõnealune juhtum puudutab sääste Castilla–La 
Manchas, mille perekond näib olevat kaotanud. Nähtavasti konfiskeeris pank nende eluaseme 
ning nende perefirma pidi tegevuse lõpetama. Perekond on mures oma laste saatuse pärast.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 26. septembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Komisjoni tähelepanekud

Siseriiklike võlgade tasumise menetlusi praegu liidu tasandil ei reguleerita ja need kuuluvad 
liikmesriikide pädevusse.

Kuid ELi tarbijaõiguses, täpsemalt direktiivis 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta 
tarbijalepingutes, nõutakse, et liikmesriikidel peavad olema kehtestatud piisavad ja 
tulemuslikud vahendid, et vältida ebaõiglaste tingimuste rakendamist ning tagada, et 
ebaõiglased standardtingimused, s.t sellised tingimused, mis ei järgi heausksuse nõudeid ja 
tekitavad lepinguosaliste õiguste ja kohustuste olulise tasakaalustamatuse, ei oleks tarbijate 
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jaoks siduvad.

Hüpoteegiga koormatud kinnisasja võõrandamist käsitlevates kohtuasjades peavad 
siseriiklikud kohtud omal algatusel hindama, kuivõrd õiglased on lepingutingimused, kui neil 
on olemas selliseks hindamiseks vajalikud tõsiasjad ja õiguslikud vahendid. Sellega seoses 
leidis Euroopa Kohus oma 2013. aasta1 ja 2014. aasta2 eelotsustes, et hüpoteegiga koormatud 
kinnisasja sundvõõrandamise küsimustes ei vasta Hispaania menetlusõigus direktiivi 
93/13/EMÜ nõuetele. Järgnevalt on Hispaania muutnud oma õigusakte, et tugevdada võlgnike 
kaitset hüpoteegiga koormatud kinnisasja võõrandamise korral.

Hüpoteekvõlgade puhul kasutatakse Hispaania õigussüsteemis pea eranditult hüpoteegiga 
koormatud kinnisasja võõrandamise menetlust. Peaaegu ei esine menetlusi, kus võlgnik saaks 
võlausaldajaga maksegraafikus kokku leppida või mõistliku aja jooksul pärast 
pankrotimenetlust võlakohustusest vabaneda. 

Euroopa Komisjon võttis 12. märtsil 2014 vastu soovituse liikmesriikidele, milles käsitletakse 
uut lähenemist pankrotile ja maksevõimetusele. Soovituses nõutakse, et liikmesriigid 
kehtestaksid 12. märtsiks 2015 menetlused, mis maksevõimetuse vältimiseks võimaldavad 
võlgnikel kreeditoridele jäänud võlgnevusi restruktureerida. Sellised menetlused peaksid 
aitama nii väikseid ja üksikettevõtjaid kui ka suuri äriühinguid. Veel palutakse soovituses, et 
liikmesriigid kaaluda võimalust rakendada selles toodud põhimõtteid ka tarbijatega seotud 
juhtudel, et vähendada eraisikute suuri võlgnevusi liikmesriikides ja anda tarbijatele uus 
võimalus.

Direktiivi 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta3

(hüpoteeklaenude direktiiv) kohaldatakse pärast 21. märtsi 2016 tasumata hüpoteeklaenude 
suhtes, mille on võtnud füüsilised isikud eesmärgil, mis ei ole seotud nende äri, ettevõtluse 
või kutsealaga. Asjaomased sätted hõlmavad tarbija teavitamise nõudeid, teenuste osutamise 
norme ja eeskirju, kohustust hinnata tarbija krediidivõimelisust ning rangeid põhimõtteid 
võlgnevuste ja sundvõõrandamiste kohta. Eriti makseraskuste korral soovitatakse 
võlausaldajatel ilmutada mõistlikul määral kannatlikkust, enne kui alustada 
sundvõõrandamise menetlust. Komisjon kavatseb direktiivi ülevõtmist tähelepanelikult 
jälgida.

Järeldus

Euroopa Komisjonil ei ole pankade suhtes jõustamisvolitusi. Komisjon kavatseb aga 
hüpoteeklaenude direktiivi nõuetekohast ülevõtmist tähelepanelikult jälgida.

Pärast Euroopa Kohtu otsuseid, milles viidati Hispaania õiguse vajakajäämistele seoses ELi 
tarbijaõigusest tuleneva õiguste kaitsega, on Euroopa Komisjon tegelenud Hispaania õiguse 
ulatuslikuma hindamisega direktiivi 93/13/EMÜ kontekstis. Sellega seoses peab ta Hispaania 
ametivõimudega sidet kõigi tekkivate probleemide lahendamiseks.

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2 C-169/14 Sanchez Morcillo.
3 ELT L 60, 28.2.2014, lk 34.
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Kõigele lisaks kavatseb komisjon hinnata, kuidas liikmesriigid rakendavad soovitust uue 
lähenemise kohta pankrotile ja maksevõimetusele, ning teha vajaduse korral ettepanekuid 
edasiste meetmete võtmiseks.


