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Tárgy: A Ruth J. Genda, brit állampolgár által benyújtott 0933/2007. számú petíció 
a Banco Popular Hipotecariónak – a kivitelező szerződésszegését követően –
egy elviriai (Marbella, Spanyolország) ingatlan megvásárlása céljából fizetett 
előleg visszaszerzéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri annak az előlegnek a 
visszaszerzésében, amelyet egy elviriai (Marbella, Spanyolország) lakás megvásárlása 
céljából 2003-ban fizetett a Banco Popular Hipotecariónak. A petíció benyújtója beszámol 
arról, hogy nehézségbe ütközött, amikor megpróbálta visszaigényelni a befizetett előleget, azt 
követően, hogy a kivitelező megszegte a szerződést, mivel az építkezés illegális keretek 
között zajlott.  A petíció benyújtója kénytelen volt az ügyet egy madridi bíróság elé vinni, 
ahol első fokon megnyerte a pert 2006 októberében. A petíció benyújtója azonban még nem 
kapta vissza a befizetett előleget, mivel a bank fellebbezést nyújtott be a határozat ellen, így 
az eljárás még függőben van. A spanyol bankokkal összefüggésben nem az övé az egyetlen 
ilyen eset, a spanyol bíróságok rengeteg hasonló üggyel foglalkoznak. A petíció benyújtója –
aki a végleges bírósági határozatig nem férhet hozzá pénzéhez – elmarasztalja azokat a 
bankokat, amelyek nem oldják fel a fedezetet annak ellenére, hogy nyilvánvaló 
szerződésszegés történt a kivitelező részéről. Ezenkívül a petíció benyújtója a spanyol 
bíróságokat hibáztatja, mivel az ilyen jellegű ügyekben túl sok időbe telik a bírósági határozat 
meghozatala. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció

Az uniós polgárok számos problémával szembesülnek spanyolországi ingatlanvásárlásuk 
során, különösképpen a bírósági határozatok indokolatlan késedelme vagy az azok 
végrehajtásához szükséges túlzott időtartamot illetően.

A petíció benyújtója az Európai Parlament támogatását kéri annak érdekében, hogy 
visszaszerezhesse a Genda asszony által a Banco Popular Hipotecario pénzintézetben 2003-
ban egy elviriai (Marbella, Spanyország) lakás megvásárlása céljából elhelyezett előleget. A 
petíció benyújtója kifejti, hogy nehézségekbe ütközött, amikor megpróbálta visszaigényelni a 
befizetett előleget, azt követően, hogy a kivitelező megszegte a szerződést, mivel az építkezés 
illegális keretek között zajlott. A petíció benyújtója kénytelen volt az ügyet egy madridi 
bíróság elé vinni, ahol első fokon megnyerte a pert 2006 októberében. A petíció benyújtója 
azonban még nem kapta vissza a befizetett előleget, mivel a bank fellebbezést nyújtott be a 
határozat ellen, így az eljárás még függőben van. A petíció benyújtója szerint esete nem 
egyedülálló, mivel a spanyol bíróságok rengeteg hasonló üggyel foglalkoznak. A petíció 
benyújtója – aki a végleges bírósági határozatig nem férhet hozzá pénzéhez – elmarasztalja 
azokat a bankokat, amelyek nem oldják fel a fedezetet annak ellenére, hogy nyilvánvaló 
szerződésszegés történt a kivitelező részéről, a spanyol bíróságok pedig igen hosszú idő 
elteltével hoznak ítéletet az ilyen jellegű ügyekben. 

A Bizottság megjegyzései

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 
értelmében a Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel az olyan egyedi esetekben 
történő beavatkozásra, amelyek az általános igazságszolgáltatás problémáihoz, az igazságügyi 
rendszer működésbeli hiányosságaihoz, valamint egyéb meghatározott, a petícióban is 
felvázolt kérdésekhez kapcsolódnak, hacsak azok összefüggésbe nem hozhatók a közösségi 
joggal.

A közösségi jog jelenlegi állása szerint nincs olyan közösségi jogszabály, amely szabályozza 
az építési engedélyek kiadására vagy közhatalommal való visszaélés esetén a nemzeti 
hatóságok ellen alkalmazható jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó jogi követelményeket. 
Ezen felül olyan közösségi jogszabály sem létezik, amely az alábbi területekre vonatkozik: az 
ingatlanok időben megosztott használati jogától (94//47/EK) eltérő magántulajdon vásárlása, a 
bankban elhelyezett összegek visszaszerzése, a szerződést szegő építési vállalkozókkal 
szemben alkalmazott jogorvoslati lehetőségek, illetve a nemzeti bírósági eljárások időtartama. 
E területeket a nemzeti jog szabályozza.

Következtetés

A közösségi jog megsértésének hiányában az Európai Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a 
beavatkozásra. A petíció benyújtója továbbra is próbáljon jogorvoslatért folyamodni a 
spanyolországi illetékes igazságügyi hatóságoknál, kérve annak megállapítását, hogy 
megsértették az emberi jogokról szóló európai egyezmény 6. cikkét.


