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petíció a spanyolországi jelzálogtörvényről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egyike a „spanyol jelzálogtörvényˮ által érintett számos személynek, 
amely sok esetben rendkívül súlyos következményekkel járt az emberek életére. A petíció 
benyújtójának ügye a Kasztília-La Mancha tartományban lévő megtakarításaival foglalkozik, 
amelyet a család a jelek szerint elveszített. Úgy tűnik, hogy a bank lefoglalta az otthonukat, 
családi vállalkozásukat pedig kénytelenek voltak felszámolni. A család aggódik gyermekeik 
megélhetéséért.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság megjegyzései

A háztartási adósságok rendezésének eljárásaira jelenleg nem érvényes uniós szintű 
szabályozás, és azok a tagállamok hatáskörében maradnak.

Az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok, nevezetesen a fogyasztókkal között szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv azonban előírja a 
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tagállamok számára, hogy gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő és hatékony eszközök 
álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy megszüntessék a tisztességtelen feltételek alkalmazását, 
illetve biztosítaniuk kell, hogy ne legyenek kötelező érvényűek a fogyasztókra nézve az ilyen 
tisztességtelen szabványfeltételek, azaz amelyek ellentétesek a jóhiszeműség 
követelményével, és a felek jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéznek 
elő.

A kényszerértékesítésekkel kapcsolatos nemzeti bírósági ügyekben értékelni kell a 
szerződéses feltételek tisztességességét, ahol a bíróságnak rendelkezésére állnak az 
értékeléshez szükséges jogi és ténybeli elemek. Ezzel összefüggésben a Bíróság a 2013. évi1

és a 2014. évi2 előzetes döntéseiben úgy határozott, hogy a jelzálog érvényesítéséről szóló 
spanyol eljárásjog nem felel meg a 93/13/EGK irányelv követelményeinek. Spanyolország ezt 
követően jogszabályi reformokat hajtott végre a hitelvégrehajtások adósai védelmének 
megerősítése érdekében.

A jelzálogkölcsönt illetően a spanyol jogrendszer szinte kizárólag a kényszerértékelési 
eljárásokon alapul. Szinte nem léteznek olyan eljárások, amelyek során az adósok 
megállapodhatnának a visszafizetés feltételeiről a hitelezőikkel, vagy csődeljárást követő 
megfelelő időszak után felmentést kaphatnának. 

2014. március 12-én a Bizottság a tagállamoknak címzett ajánlást fogadott el az üzleti kudarc 
és a fizetésképtelenség új megközelítéséről. Az ajánlás sürgeti a tagállamokat, hogy 2015. 
március 12-ig alakítsanak ki olyan eljárásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő adósok átstrukturálják a hitelüket a hitelezőjükkel a fizetésképtelenség 
megelőzése érdekében. A kisvállalkozások vagy az egyéni vállalkozók, illetve a nagyobb 
vállalkozások számára is lehetővé kell tenni, hogy igénybe vehessék ezeket az eljárásokat. Az 
ajánlás emellett arra is felkéri a tagállamokat, hogy fontolják meg az ajánlás alapelveinek 
végrehajtását a fogyasztói esetekben a tagállamokban a magas összegű egyéni kölcsönök 
problémájának kezelése érdekében, illetve hogy a fogyasztók kapjanak egy második esélyt.

A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2014/17/EU 
irányelv3 (jelzáloghitelről szóló irányelv) a 2016. március 21. után fennálló, természetes 
személyek által szakmájukon, üzleti tevékenységükön vagy foglalkozásukon  kívül eső célból 
kötött jelzáloghitelekre lesz érvényes. A rendelkezések közé tartoznak a fogyasztókra 
vonatkozó információk, a szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabályok és standardok, a 
fogyasztók kötelező hitelképességi vizsgálata, valamint a fizetési késedelemre és a 
kényszerértékesítésre vonatkozó magas szintű alapelvek. Fizetési nehézségek esetén például a 
hitelezőket arra ösztönzik, hogy a kényszerértékesítési eljárás megkezdése előtt fontolja meg 
a fizetési kötelezettség alól való belátható felmentés lehetőségét. A Bizottság szorosan 
figyelemmel fogja kísérni az irányelv átültetését.

Következtetés

A Bizottság nem rendelkezik végrehajtási hatáskörrel az egyes bankok tekintetében. A 

                                               
1 C-415/11 Aziz.
2 C-169/14 Sanchez Morcillo.
3 HL L 60., 2014.2.28., 34. o.
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Bizottság azonban kellő figyelmet fog fordítani a jelzáloghitelről szóló irányelv megfelelő 
átültetésére.

Miután a Bíróság rámutatott a spanyol jogszabályokban az uniós fogyasztóvédelmi 
jogszabályok szerinti jogvédelem terén fennálló hiányosságokra, a Bizottság a 93/13/EGK 
irányelv vonatkozásában alaposabban megvizsgálta a spanyol jogszabályokat. Ehhez 
kötődően a Bizottság jelenleg kapcsolatban áll a spanyol hatóságokkal a rendezésre váró 
ügyek megoldását illetően.

Végezetül, a Bizottság értékelni fogja az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új 
megközelítéséről szóló ajánlás tagállamok által történő végrehajtását, és ha szükséges, további 
intézkedéseket fog javasolni.


