
CM\777511BG.doc PE421.488

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

20.3.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0933/2007, внесена от г-жа Ruth J. Genda, с британско гражданство, 
относно проблеми, свързани с връщането на депозита й в Banco Popular 
Hipotecario за покупката на апартамент в Elviria (Marbella, Испания), след 
прекратяване на договора от строителния предприемач1. Резюме на 
петицията

Вносителката на петицията изисква от Европейския парламент съдействие за връщане 
на депозита, който тя е направила в Banco Popular Hipotecario през 2003 г. за покупката 
на апартамент в Elviria (Marbella, Испания). Вносителката разяснява, че е срещнала 
трудности, когато поискала да си върне депозита, след като предприемачът нарушил 
договора им, поради факта, че е извършвал строителството незаконно. Вносителката се 
принудила да заведе дело срещу банката в мадридски съд, което спечелила на първа 
инстанция през м. октомври 2006 г. Въпреки това, тя все още не си е върнала депозита, 
тъй като банката е обжалвала решението и по-нататъшното решение на съда предстои. 
Според вносителката нейният случай не е изключение за испанските банки и 
испанските съдилища са претрупани с подобни дела. Нейните средства са блокирани до 
окончателното решение на съда и тя разобличава практиката на банките, които не 
изпълняват издадените от тях гаранции, въпреки очевидните нарушения на договорите 
от страна на предприемачите и критикува прекалено големите срокове, в които 
испанските съдилища се произнасят по тези случаи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията
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Гражданите на ЕС се сблъскват с многобройни проблеми, свързани с придобиването на 
имущество в Испания, по-конкретно неоправдани забавяния или твърде бавно 
изпълнение на съдебните решения.

Вносителката на петицията иска от Европейския парламент съдействие за връщане на 
депозита, който тя е направила в Banco Popular Hipotecario през 2003 г. за покупката на 
апартамент в Elviria (Marbella, Испания). Вносителката разяснява, че е срещнала 
трудности, когато поискала да си върне депозита, след като предприемачът нарушил 
договора им, поради факта, че е извършвал строителството незаконно. Вносителката се 
принудила да заведе дело срещу банката в мадридски съд, което спечелила на първа 
инстанция през м. октомври 2006 г. Въпреки това, тя все още не си е върнала депозита, 
тъй като банката е обжалвала решението и предстои съдът да вземе окончателно 
решение. Според вносителката нейният случай не е изключение за испанските банки и 
испанските съдилища са претрупани с подобни дела. Нейните средства са блокирани до 
окончателното решение на съда и тя разобличава практиката на банките, които не 
изпълняват издадените от тях гаранции, въпреки очевидните нарушения на договорите 
от страна на предприемачите и критикува прекалено големите срокове, в които 
испанските съдилища се произнасят по тези случаи.

Забележки на Комисията

Съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за създаване на 
Европейския съюз, Комисията няма общи правомощия да се намесва в отделни случаи,
свързани с проблеми на общото правораздаване, ефективността на съдебната система и 
конкретни случаи като описания в петицията, освен ако няма връзка с правото на 
Общността.

Съгласно действащото право на Общността, законодателството на ЕО не съдържа 
законови изисквания, свързани с издаването на разрешения за строеж или съответните 
мерки, които да се предприемат срещу националните органи в случай на злоупотреба с 
публична власт. Не съществува и законодателство на Общността относно закупуването 
на частна собственост, освен директивата относно правото на временно ползване 
(Директива 94//47/ЕО), възстановяването на банкови депозити, мерките срещу 
строителни предприемачи, нарушаващи договор, и продължителността на 
националните съдебни производства. Тези въпроси се регламентират от националното 
законодателство.

Заключение

При липсата на нарушение на правото на ЕО, Европейската комисия не може да се 
намеси. Вносителката следва да продължи да търси компенсация чрез компетентните 
съдебни органи в Испания на основание нарушаване на член 6 от ЕКПЧ.


