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Temats: Lūgumraksts Nr. 0933/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā
Ruth J. Genda, par problēmām atgūt viņas iemaksu „Banco Popular Hipotecario” 
bankā par dzīvokļa pirkumu Elviria (Marbelja, Spānija) pēc tam, kad īpašuma 
attīstītājs lauza līgumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamenta atbalstu, lai atgūtu iemaksu, ko viņa 
2003. gadā iemaksāja Banco Popular Hipotecario bankā par dzīvokļa pirkumu Elviria 
(Marbelja, Spānija). Lūgumraksta iesniedzēja paskaidro, ka viņai radās grūtības, mēģinot 
atgūt iemaksu pēc tam, kad īpašuma attīstītājs lauza līgumu tādēļ, ka būvniecības darbus veica 
nelegāli. Lūgumraksta iesniedzēja bija spiesta iesniegt prasību Madrides tiesā pret šo banku, 
kurā viņa 2006. gada oktobrī uzvarēja pirmajā instancē. Tomēr lūgumraksta iesniedzējai vēl ir 
jāatgūst sava iemaksa, jo banka pārsūdzēja šo lēmumu un tiesas spriedums vēl nav pieņemts. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas teikto viņas lieta nav atsevišķs gadījums, un Spānijas 
tiesas ir pārslogotas ar līdzīgām lietām. Lūgumraksta iesniedzēja, kuras nauda ir iesaldēta līdz 
tiesas galīgajam spriedumam, nosoda šādu banku praksi, kuras neievēro savas izdotās 
garantijas par spīti acīmredzamajiem attīstītāju līguma pārkāpumiem un apsūdz Spānijas 
tiesas par pārmērīgi ilgo laiku, kādā tās izskata šādas lietas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Lūgumraksts

ES pilsoņi saskaras ar daudzām problēmām attiecībā uz īpašuma iegūšanu Spānijā un, it 
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sevišķi, ar tiesas lēmumu izpildes nepamatoto kavēšanos vai pārmērīgo ilgumu.

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamenta atbalstu, lai varētu atgūt savu 2003. gadā 
noguldīto iemaksu Banco Popular Hipotecario bankā par dzīvokļa pirkumu Elviria (Marbelja, 
Spānija). Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka viņa saskārās ar grūtībām, mēģinot atgūt savu 
iemaksu pēc tam, kad īpašuma attīstītājs lauza līgumu nelegāli veikto būvniecības darbu dēļ. 
Lūgumraksta iesniedzēja bija spiesta iesniegt prasību pret banku Madrides tiesā, kurā viņa 
2006. gada oktobrī uzvarēja pirmajā instancē. Tomēr lūgumraksta iesniedzējai vēl ir jāatgūst 
sava iemaksa, jo banka pārsūdzēja šo lēmumu un tiesas spriedums vēl nav pieņemts. Saskaņā 
ar lūgumraksta iesniedzējas teikto viņas lieta nav atsevišķs gadījums, un Spānijas tiesas ir 
pārslogotas ar līdzīgām lietām. Lūgumraksta iesniedzēja, kuras nauda ir iesaldēta līdz tiesas 
galīgajam spriedumam, nosoda šādu banku praksi, kuras neievēro savas izdotās garantijas par 
spīti acīmredzamajiem attīstītāju līguma pārkāpumiem, un apsūdz Spānijas tiesas par 
pārmērīgi ilgo lietu izskatīšanas laiku. 

Komisijas komentāri

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma un Līguma par Eiropas Savienību ietvaros Komisijai 
nav vispārēju pilnvaru iejaukties atsevišķos gadījumos, kas attiecas uz vispārējās tiesu 
sistēmas problēmām, tiesu sistēmas neefektivitāti un, it īpaši, uz tematiem, kas minēti 
lūgumrakstā, ja vien tiem nav saistības ar Kopienas tiesību aktiem.

Atbilstoši pašlaik spēkā esošajām Kopienas tiesībām nepastāv EK tiesību akti, kas regulē 
noteiktas prasības attiecībā uz būvniecības licenču izsniegšanu vai tiesisko aizsardzību pret 
vietējām varas iestādēm ļaunprātīgas valsts varas izmantošanas gadījumā. Nepastāv arī 
Kopienas tiesības attiecībā uz privāta īpašuma iegādi, kas atšķiras no tiesībām uz laiku 
izmantot nekustamo īpašumu (Direktīva 94/47/EK), iemaksas atgūšanu no bankas, līdzekļiem 
pret līgumdarbiniekiem līguma pārkāpšanas gadījumos vai valsts tiesu prāvu ilgumu. Šādus 
jautājumus regulē valsts tiesību akti.

Secinājums

Tā kā nav pārkāpti EK tiesību akti, Eiropas Komisija nav tiesīga iejaukties. Lūgumraksta 
iesniedzējai ir jāturpina prasīt atlīdzību, vēršoties pie kompetentajām tiesu iestādēm Spānijā, 
atsaucoties uz Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta neievērošanu.


