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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0626/2011, του Daniel Marian Iorga, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Plataforma de Afectados por la Hipoteca», σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση του ισπανικού Συντάγματος σε σχέση με τις υποθήκες 
που συστήνονται για την αγορά ακινήτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι μέλος μιας ισπανικής ένωσης η οποία ονομάζεται «Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca» και αντιμάχεται τις αρνητικές επιπτώσεις της ισπανικής 
νομοθεσίας σε σχέση με τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες σε ιδιώτες με σκοπό την αγορά 
ακινήτων. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι επιπτώσεις αυτές αντιβαίνουν στο ισπανικό Σύνταγμα. 
Ουσιαστικά, όταν ένας ιδιώτης δεν διαθέτει τους πόρους για να ξεπληρώσει το ακίνητο, αυτό 
υποθηκεύεται από την τράπεζα και ο κάτοικος υποχρεούται να εγκαταλείψει το ακίνητο αλλά 
εξακολουθεί να πληρώνει την υποθήκη. Ο αναφέρων προτείνει να περιέρχεται το ακίνητο 
στην τράπεζα και ο ιδιώτης να απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της υποθήκης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Ο αναφέρων ζητεί, εξ ονόματος της ισπανικής ένωσης «Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca» («πλατφόρμα για ενυπόθηκα δάνεια»), τη στήριξη και την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να εισαχθεί στην ισπανική νομοθεσία η έννοια της 
μεταβίβασης αντί πληρωμής (datio in solutum). Ένας νόμος προς αυτή την κατεύθυνση 
εξετάζεται επί του παρόντος στο ισπανικό Κοινοβούλιο. Ο εν λόγω νόμος, εφόσον τεθεί σε 
εφαρμογή, προβλέπει την απαλλαγή των ισπανών ιδιωτών από την υποχρέωση πληρωμής της 
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υποθήκης σε περιπτώσεις που η τράπεζα έχει ήδη καταστεί ιδιοκτήτρια (ανάκτηση) του 
ακινήτου τους. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος επιτρέπει στις 
τράπεζες να προβαίνουν στην ανάκτηση ιδιοκτησίας ενώ εξακολουθούν να απαιτούν την 
καταβολή της υποθήκης από τους ιδιώτες γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 25 της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του άρθρου 11 της διεθνούς 
σύμβασης για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα καθώς και του άρθρου 
47 του ισπανικού Συντάγματος.

Η έννοια του datio in solutum δεν διέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ και αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν το εν λόγω θέμα αποκλειστικά κατά την κρίση 
τους.

Τον Μάρτιο 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης των ιδιωτών για ακίνητα κατοικίας (COM(2011)/0142). Επί του 
παρόντος, η οδηγία εξετάζεται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ωστόσο, το πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω πρότασης περιορίζεται στην προσυμβατική φάση χωρίς να ρυθμίζει 
ούτε τις διαδικασίες εξόφλησης του δανείου ούτε τη συμβατική σχέση μεταξύ του ιδιώτη και 
του δανειστή μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Το θέμα συνδέεται με το εθνικό δικονομικό δίκαιο και την εθνική νομοθεσία που διέπουν την 
αφερεγγυότητα των φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος, δεν δικαιολογείται 
κανονιστική ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ. Παρά ταύτα, τον Μάρτιο 2011, η Επιτροπή δημοσίευσε 
έγγραφο εργασίας σε σχέση με τα εθνικά μέτρα και τις πρακτικές για την αποφυγή των 
διαδικασιών κατάσχεσης στο πλαίσιο των στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων
(SEC(2011)357). Σκοπός του εν λόγω εγγράφου ήταν να καταγράψει τις βέλτιστες πρακτικές 
σε όλη την ΕΕ και να προσφέρει σχετικά παραδείγματα με σκοπό την καθοδήγηση των 
εθνικών δημόσιων αρχών και των πιστωτών ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα άλλα κράτη 
μέλη αντιμετώπισαν τα αυξανόμενα ποσοστά αθέτησης για να αποφύγουν τις κατασχέσεις.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή καταγράφει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα που θέτει ο αναφέρων· ωστόσο δεν 
προβλέπει επί του παρόντος τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, το θέμα πρέπει να 
εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.


