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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0626/2011 dėl tariamo Ispanijos Konstitucijos pažeidimo 
nustatant hipotekas nekilnojamajam turtui pirkti, kurią pateikė Rumunijos 
pilietis Daniel Marian Iorga asociacijos „Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas priklauso Ispanijos asociacijai „Plataforma de Afectados por la Hipoteca“, 
kovojančiai su neigiamu Ispanijos teisės aktų poveikiu, patiriamu, kai privatiems asmenims 
išduodamos bankų paskolos nekilnojamajam turtui pirkti. Peticijos pateikėjas mano, kad toks 
poveikis prieštarauja Ispanijos Konstitucijai. Iš esmės, kai privatus asmuo neturi lėšų 
sumokėti už nekilnojamąjį turtą, turtas yra įkeičiamas pagal hipoteką, o gyventojas turi palikti 
savo nuosavybę, tačiau ir toliau mokėti hipoteką. Peticijos pateikėjas siūlo, kad nuosavybė 
būtų perduodama bankui ir buvusiems savininkams nebereikėtų mokėti hipotekos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Peticijos pateikėjas Ispanijos asociacijos „Mortgage Platform“ vardu prašo Europos 
Parlamento paramos ir tarpininkavimo, kad Ispanijos teisės aktuose būtų nustatytas datio in 
solutum. Su šiuo klausimu susijęs įstatymas šiuo metu yra svarstomas Ispanijos parlamente. Jį 
įteisinus Ispanijos vartotojai nebūtų įpareigoti toliau mokėti hipoteką, kai jų namai grąžinami 
bankams. Peticijos pateikėjas teigia, kad tai, jog valstybė leidžia bankams susigrąžinti 
nekilnojamąjį turtą ir reikalauti, kad vartotojai toliau mokėtų hipoteką, pažeidžia Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos 25 straipsnį, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
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teisių pakto 11 straipsnį ir Ispanijos Konstitucijos 47 straipsnį.

Datio in solutum sąvoka ES teisės aktais nereglamentuojama, todėl valstybės narės turi 
išimtinę kompetenciją reglamentuoti šį klausimą, kaip joms atrodo tinkama.

2011 m. kovo mėn. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos dėl kredito sutarčių 
vartotojams, susijusių su nekilnojamuoju turtu (COM(2011) 0142). Dėl šios direktyvos šiuo 
metu vyksta derybos Parlamente ir Taryboje. Tačiau šio pasiūlymo taikymo sritis apima tik 
etapą prieš sudarant sutartį, juo nereglamentuojamos nei skolos mokėjimo procedūros, nei 
vartotojo ir skolintojo sutartiniai santykiai, atsiradę pasirašius susitarimą.

Nagrinėjamas klausimas yra susijęs su nacionaline procesine teise ir teisės aktais, kuriais 
reglamentuojamas fizinių asmenų nemokumas. Taigi šiuo metu neatrodo, kad ES lygmens 
reglamentavimas būtų pagrįstas. Vis dėlto 2011 m. kovo mėn. Komisija paskelbė Komisijos 
tarnybų darbinį dokumentą dėl nacionalinių priemonių ir praktikos, taikytinos siekiant 
išvengti hipotekines paskolas mokančių gyventojų nuosavybės teisės atėmimo procedūrų 
(SEC(2011) 357). Siekta atlikti visos ES geriausios patirties analizę ir pateikti nacionalinės 
valdžios institucijoms ir kreditoriams pavyzdžių bei patarimų, kaip kitose valstybėse narėse 
buvo sprendžiama didėjančio įsipareigojimų nevykdymo rodiklio problema, kad būtų išvengta 
nuosavybės teisės atėmimo.

Išvada

Komisija atidžiai įvertino peticijos pateikėjo iškeltą klausimą, tačiau šiuo etapu neketina imtis 
ES lygmens veiksmų. Šis klausimas turėtų būti sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu, jį turėtų 
nagrinėti kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos.“


