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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0933/2007, της Ruth J. Genda, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα που αντιμετώπισε για την ανάκτηση της προκαταβολής που είχε 
καταθέσει στην Banco Popular Hipotecario για την αγορά διαμερίσματος 
στην Elviria (Marbella, Ισπανία) μετά την παράβαση συμβατικών 
υποχρεώσεων από πλευράς του εργολάβου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να ανακτήσει 
την προκαταβολή που κατέθεσε στην Banco Popular Hipotecario το 2003 για την αγορά 
διαμερίσματος στην Elviria (Marbella, Ισπανία). Η αναφέρουσα διευκρινίζει ότι αντιμετώπισε 
δυσκολίες στην προσπάθειά της να ανακτήσει την προκαταβολή της αφότου διαπίστωσε 
παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς του εργολάβου, ο οποίος  
οικοδομούσε παράνομα. Η αναφέρουσα αναγκάστηκε να προσφύγει κατά της τράπεζας 
ενώπιον δικαστηρίου της Μαδρίτης, το οποίο αποφάνθηκε υπέρ της σε πρώτο βαθμό τον 
Οκτώβριο του 2006. Εντούτοις, η αναφέρουσα δεν έχει ακόμη ανακτήσει την προκαταβολή 
της, καθώς η τράπεζα άσκησε έφεση κατά της απόφασης και εκκρεμεί ακόμη η έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η περίπτωσή της δεν είναι 
μεμονωμένη και τα ισπανικά δικαστήρια έχουν μεγάλο φόρτο παρεμφερών υποθέσεων. Η 
αναφέρουσα, τα χρήματα της οποίας παραμένουν δεσμευμένα έως την έκδοση της οριστικής 
απόφασης του δικαστηρίου, καταγγέλλει την πρακτική των τραπεζών που δεν σέβονται τις 
χορηγούμενες εγγυήσεις παρά τις προφανείς παραβιάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων από 
εργολάβους και την υπερβολική καθυστέρηση των ισπανικών δικαστηρίων να εκδώσουν 
αποφάσεις σε τέτοιες υποθέσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Πολυάριθμα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες της ΕΕ αναφορικά με την 
απόκτηση ακινήτων στην Ισπανία και, συγκεκριμένα, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ή 
υπερβολικά μεγάλη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

Η αναφέρουσα ζητεί τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να ανακτήσει 
την προκαταβολή που κατέθεσε η ίδια στην Banco Popular Hipotecario το 2003 για την 
αγορά διαμερίσματος στην Elviria (Marbella, Ισπανία). Η αναφέρουσα διευκρινίζει ότι 
αντιμετώπισε δυσκολίες στην προσπάθειά της να ανακτήσει την προκαταβολή της αφότου 
διαπίστωσε παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς του εργολάβου, ο οποίος 
οικοδομούσε παράνομα. Η αναφέρουσα αναγκάστηκε να προσφύγει κατά της τράπεζας 
ενώπιον δικαστηρίου της Μαδρίτης, το οποίο αποφάνθηκε υπέρ της σε πρώτο βαθμό τον 
Οκτώβριο του 2006. Εντούτοις, η αναφέρουσα δεν έχει ακόμη ανακτήσει την προκαταβολή 
της, καθώς η τράπεζα άσκησε έφεση κατά της απόφασης και εκκρεμεί ακόμη η έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η περίπτωσή της δεν είναι 
μεμονωμένη και τα ισπανικά δικαστήρια έχουν μεγάλο φόρτο παρεμφερών υποθέσεων. Η 
αναφέρουσα, τα χρήματα της οποίας παραμένουν δεσμευμένα έως την έκδοση της οριστικής 
απόφασης του δικαστηρίου, καταγγέλλει την πρακτική των τραπεζών που δεν σέβονται τις 
χορηγούμενες εγγυήσεις παρά τις προφανείς παραβιάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων από 
εργολάβους και την υπερβολική καθυστέρηση των ισπανικών δικαστηρίων να εκδώσουν 
απόφαση σε τέτοιες υποθέσεις. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δεν γενική αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες 
υποθέσεις σχετικά με προβλήματα γενικής απονομής της δικαιοσύνης, 
αναποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και συγκεκριμένα ζητήματα όπως αυτό 
που περιγράφεται στην αναφορά, παρά μόνο εάν υπάρχει κάποια σύνδεση με το κοινοτικό 
δίκαιο.

Στο παρόν στάδιο εξέλιξης του κοινοτικού δικαίου,, δεν υπάρχει κοινοτική νομοθεσία που να 
ρυθμίζει τις νόμιμες προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση αδειών οικοδομής ή τα 
σχετικά μέσα προσφυγής κατά εθνικών αρχών σε περίπτωση κατάχρησης δημόσιας εξουσίας. 
Ούτε υπάρχει κοινοτικό δίκαιο αναφορικά με την αγορά ιδιωτικής περιουσίας, εκτός από τη 
χρονομεριστική μίσθωση (οδηγία 94/47/ΕΚ), την ανάκτηση τραπεζικών προκαταβολών, τα 
μέσα προσφυγής κατά εργολάβων οικοδομών σε περίπτωση παραβίασης συμβατικών 
υποχρεώσεων ή τη χρονική διάρκεια των εθνικών δικαστικών διαδικασιών. Τα ζητήματα 
αυτά ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο.

Συμπέρασμα

Ελλείψει κάποιας παραβίασης του κοινοτικού δικαίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει 
αρμοδιότητα να παρέμβει. Η αναφέρουσα θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιδιώκει τη 
δικαίωσή της μέσω των αρμόδιων δικαστικών αρχών στην Ισπανία, επικαλούμενη τον μη 
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σεβασμό του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.


