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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0933/2007 af Ruth J. Genda, britisk statsborger, om problemer med 
at få et depositum tilbage fra Banco Popular Hipotecario i forbindelse med køb af 
lejlighed i Elviria (Marbella, Spanien) efter at bygherren havde gjort sig skyldig i 
kontraktbrud

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om hjælp til at få et depositum, som hun satte ind i 
Banco Popular Hipotecario i 2003 i forbindelse med køb af lejlighed i Elviria (Marbella, 
Spanien), tilbage. Andrageren forklarer, at hun løb ind i vanskeligheder, da hun forsøgte at få 
sit depositum tilbage, efter at bygherren havde gjort sig skyldig i kontraktbrud, fordi han 
byggede ulovligt. Andrageren var tvunget til at sagsøge banken ved en domstol i Madrid, og 
hun vandt sagen i første instans i oktober 2006. Men andrageren har endnu ikke fået sit 
depositum tilbage, fordi banken appellerede dommen, og der endnu ikke er faldet dom i 
sagen. Ifølge andrageren er hendes spanske bank ikke et enestående tilfælde, og de spanske 
domstole er overbebyrdede med tilsvarende sager. Andrageren, hvis penge var utilgængelige, 
indtil domstolens endelige afgørelse faldt, fordømmer bankernes praksis, for de undlader at 
holde de løfter, som de giver, til trods for at bygherrer helt klart har gjort sig skyldige i 
kontraktbrud, og hun klager over, at de spanske domstole er alt for længe om at afsige dom i 
den slags sager.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

" Andragendet
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EU-borgerne støder på talrige problemer i forbindelse med erhvervelsen af ejendomme i 
Spanien, og særlig vedrørende de unødige forsinkelser eller de unødigt langvarige 
fuldbyrdelser af domstolsafgørelser.

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om hjælp til at få refunderet et depositum, som 
Ruth Genda satte ind i Banco Popular Hipotecario i 2003 i forbindelse med køb af en 
lejlighed i Elviria (Marbella, Spanien). Andrageren forklarer, at hun løb ind i vanskeligheder, 
da hun forsøgte at få sit depositum tilbage, efter at bygherren havde gjort sig skyldig i 
kontraktbrud, fordi han byggede ulovligt. Andrageren var tvunget til at sagsøge banken ved en 
domstol i Madrid, og hun vandt sagen i første instans i oktober 2006. Men andrageren har 
endnu ikke fået sit depositum tilbage, fordi banken appellerede dommen, og der endnu ikke er 
faldet dom i sagen. Ifølge andrageren er dette ikke et enestående tilfælde, og de spanske 
domstole er overbebyrdede med tilsvarende sager. Andrageren, hvis penge var utilgængelige, 
indtil domstolens endelige afgørelse faldt, fordømmer bankernes praksis, for de undlader at 
holde de løfter, som de giver, til trods for at bygherrer helt klart har gjort sig skyldige i 
kontraktbrud, og hun klager over, at de spanske domstole er alt for længe om at afsige dom i 
den slags sager. 

Kommissionens bemærkninger

I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Traktaten om Den 
Europæiske Union har Kommissionen ikke generelle beføjelser til at gribe ind i enkeltsager 
vedrørende problemer med generel forvaltning af retsvæsenet, domstolenes ineffektivitet og 
særlige spørgsmål i lighed med det, der beskrives i andragendet, medmindre der er en 
forbindelse til fællesskabslovgivningen.

Der er dog aktuelt ingen EF-lovgivning, der regulerer lovgivningskravene med hensyn til 
udstedelse af byggetilladelser eller retsmidlerne mod nationale myndigheder i tilfælde af 
embedsmisbrug. Der eksisterer heller ingen EF-lovgivning om køb af privat ejendom, som 
ikke er timeshareboliger (direktiv 94/47/EF), tilbagebetaling af bankindskud, retsmidler mod 
bygherrer for kontraktbrud eller nationale retssagers varighed. Disse spørgsmål reguleres af 
national lovgivning.

Konklusion

Idet der ikke er tale om brud på fællesskabsretten, har Kommissionen ikke kompetence til at 
gribe ind. Andrageren skal fortsætte med at udnytte sine klagemuligheder via de kompetente 
retslige myndigheder i Spanien og påberåbe sig manglende overholdelse af artikel 6 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention.


