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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 933/2007, Ruth J. Genda, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, hänen ongelmistaan saada takaisin Elviriassa (Marbella, 
Espanja) sijaitsevan huoneiston ostoa varten Banco Popular Hipotecario -
pankkiin talletettu käsiraha rakentajan rikottua sopimusvelvoitteitaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentilta tukea saadakseen takaisin käsirahan, 
jonka hän talletti vuonna 2003 Banco Popular Hipotecario -pankkiin Elviriassa (Marbella, 
Espanja) sijaitsevan huoneiston ostoa varten. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hänellä on 
ollut ongelmia käsirahansa takaisin saamisessa sen jälkeen, kun rakentaja oli rikkonut 
sopimusta rakentamalla laittomasti. Vetoomuksen esittäjä joutui nostamaan kanteen pankkia 
vastaan madridilaisessa tuomioistuimessa, jossa hän voitti asian ensimmäisessä oikeusasteessa 
lokakuussa 2006. Vetoomuksen esittäjä ei kuitenkaan ole vielä saanut käsirahaansa takaisin, 
sillä pankki haki päätökseen muutosta, ja tuomioistuin ei ole vielä antanut asiassa päätöstä. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan hänen tapauksensa ei ole harvinainen espanjalaisten pankkien 
yhteydessä, ja Espanjan tuomioistuimet ovat ruuhkautuneet vastaavista tapauksista. 
Vetoomuksen esittäjän rahat pysyvät jäädytettyinä, kunnes tuomioistuin antaa lopullisen 
päätöksensä, ja hän arvostelee ankarasti pankkien toimintaa, koska nämä eivät kunnioita 
antamiaan takuita huolimatta rakentajien ilmeisistä sopimusrikkomuksista. Hän valittaa myös 
siitä, että tällaisten tapausten käsittely Espanjan tuomioistuimissa kestää kohtuuttoman kauan. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus
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EU:n kansalaiset kohtaavat paljon ongelmia hankkiessaan kiinteää omaisuutta Espanjasta ja 
varsinkin tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanon perusteettomien viivästysten tai liiallisen 
keston vuoksi.

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentilta tukea saadakseen takaisin käsirahan, 
jonka Genda talletti vuonna 2003 Banco Popular Hipotecario -pankkiin Elviriassa (Marbella, 
Espanja) sijaitsevan huoneiston ostoa varten. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hänellä on 
ollut ongelmia käsirahansa takaisin saamisessa sen jälkeen, kun rakentaja oli rikkonut 
sopimusta rakentamalla laittomasti. Vetoomuksen esittäjä joutui nostamaan kanteen pankkia 
vastaan madridilaisessa tuomioistuimessa, jossa hän voitti asian ensimmäisessä oikeusasteessa 
lokakuussa 2006. Vetoomuksen esittäjä ei kuitenkaan ole vielä saanut käsirahaansa takaisin, 
sillä pankki haki päätökseen muutosta, ja tuomioistuin ei ole vielä antanut asiassa päätöstä. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan hänen tapauksensa ei ole harvinainen, ja Espanjan 
tuomioistuimet ovat ruuhkautuneet vastaavista tapauksista. Vetoomuksen esittäjän rahat 
pysyvät jäädytettyinä, kunnes tuomioistuin antaa lopullisen päätöksensä, ja hän arvostelee 
ankarasti pankkien toimintaa, koska nämä eivät kunnioita antamiaan takuita huolimatta 
rakentajien ilmeisistä sopimusrikkomuksista. Hän valittaa myös siitä, että tällaisten tapausten 
käsittely Espanjan tuomioistuimissa kestää kohtuuttoman kauan. 

Komission huomautukset

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
mukaisesti komissiolla ei ole yleistä toimivaltaa puuttua yksittäisiin yleistä oikeudenkäyttöä ja 
oikeusjärjestelmän tehottomuutta koskeviin tapauksiin ja vetoomuksessa kuvatun kaltaisiin 
yksittäistapauksiin, joihin ei liity yhteyttä yhteisön lainsäädäntöön.

Nykyisen yhteisön lainsäädännön mukaan ei ole olemassa EY:n lainsäädäntöä, jossa 
säädeltäisiin rakennuslupien myöntämisen oikeudellisista edellytyksistä tai 
oikeussuojakeinoista kansallisia viranomaisia vastaan julkisen vallan väärinkäyttötapauksissa. 
Ei myöskään ole yhteisön lainsäädäntöä yksityisen kiinteän omaisuuden hankinnasta, lukuun 
ottamatta osa-aikaista käyttöoikeutta (direktiivi 94/47/EY), pankkitalletusten takaisin 
saamisesta, oikeussuojakeinoista sopimusta rikkoneita rakennuttajia vastaan tai kansallisten 
tuomioistuinmenettelyjen kestosta. Näistä asioista säädetään kansallisilla säännöksillä.

Johtopäätökset

Koska EY:n lainsäädäntöä ei ole rikottu, Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa puuttua 
asiaan. Vetoomuksen esittäjän olisi jatkettava oikaisun hakemista Espanjan toimivaltaisilta 
oikeusviranomaisilta Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan noudattamatta jättämisen 
perusteella.


