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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0933/2007 ppreżentata minn Ruth J. Genda ta’ nazzjonalità Britannika, 
dwar problemi sabiex tirkupra d-depożitu tagħha mal-Banco Popular Hipotecario 
għax-xiri ta’ appartament f’Elviria (Marbella, Spanja) wara l-ksur tal-kuntratt 
mill-iżviluppatur

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew għall-appoġġ sabiex tirkupra depożitu li hija 
għamlet mal-Banco Popular Hipotecario fl-2003 għax-xiri ta’ appartament f’Elviria 
(Marbella, Spanja). Il-petizzjonanta tispjega li hija ltaqgħet ma’ diffikultajiet meta ppruvat 
tirkupra d-depożitu tagħha wara li l-iżviluppatur kiser il-kuntratt minħabba li kien qiegħed 
jibni b’mod illegali. Il-petizzjonanta kellha tressaq każ kontra l-bank quddiem qorti f’Madrid 
fejn rebħet fil-prim'istanza f’Ottubru 2006. Iżda l-petizzjonanta għadha trid tirkupra d-
depożitu tagħha peress li l-bank appella mid-deċiżjoni u s-sentenza tal-Qorti għadha pendenti.
Skont il-petizzjonanta, il-każ tagħha mhuwiex wieħed iżolat u l-qrati Spanjoli huma 
mgħobbija b’każijiet simili. Il-petizzjonanta, li l-flus tagħha se jibqgħu imblukkati sad-
deċiżjoni finali tal-qorti, tiddenunzja l-prattika tal-banek li jonqsu milli jonoraw il-garanziji li 
huma joħorġu minkejja ksur ovvju tal-kuntratti mill-iżviluppaturi u tilmenta kontra t-tul 
esaġerat ta’ żmien li l-qrati Spanjoli jieħdu sabiex jagħtu s-sentenza f’każijiet bħal dawn.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Rispostaa tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Jannar 2009.

Il-petizzjoni

Iċ-ċittadini tal-UE jiltaqgħu ma’ għadd kbir ta’ problemi rigward ix-xiri ta’ proprjetajiet fi 
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Spanja, b’mod partikolari, dewmien bla bżonn jew tul eċċessiv taż-żmien meħud biex 
jinqatgħu s-sentenzi ġudizzjarji tal-qorti.

Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew għall-appoġġ biex tirkupra depożitu magħmul 
mis-Sinjura Genda mal-Banco Popular Hipotecario fl-2003 għax-xiri ta’ appartament f’Elviria 
(Marbella, Spanja). Il-petizzjonanta tispjega li hija ltaqgħet ma’ diffikultajiet meta ppruvat 
tirkupra d-depożitu tagħha wara li l-iżviluppatur kiser il-kuntratt minħabba li kien qiegħed 
jibni b’mod illegali. Il-petizzjonanta kellha tressaq każ kontra l-bank quddiem qorti f’Madrid 
fejn rebħet fil-prim'istanza f’Ottubru 2006. Iżda l-petizzjonanta għadha trid tirkupra d-
depożitu tagħha peress li l-bank appella mid-deċiżjoni u s-sentenza tal-Qorti għadha pendenti. 
Skont il-petizzjonanta, il-każ tagħha mhuwiex wieħed iżolat u l-qrati Spanjoli huma 
mgħobbija b’każijiet simili. Il-petizzjonanta, li l-flus tagħha se jibqgħu imblukkati sad-
deċiżjoni finali tal-qorti, tiddenunzja l-prattika tal-banek li jonqsu milli jonoraw il-garanziji li 
huma joħorġu minkejja ksur ovvju tal-kuntratti mill-iżviluppaturi u tilmenta kontra t-tul 
esaġerat ta’ żmien li l-qrati Spanjoli jieħdu sabiex jagħtu s-sentenza f’każijiet bħal dawn. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni ma għandhiex poteri ġenerali biex tintervieni f’każi individwali relatati mal-
problemi ta’ amministrazzjoni ġenerali ta’ ġustizzja, nuqqas ta’ effiċjenza tas-sistema 
ġudizzjarja u kwistjonijiet partikulari bħal dik deskritta fil-petizzjoni, sakem ma jkunx hemm 
rabta mal-liġi tal-Komunità. 

Fl-istat attwali tad-dritt Komunitarju, ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-KE li tirregola r-
rekwiżiti legali relatati mal-għotjiet ta’ liċenzji għall-bini jew rimedji rispettivi kontra l-
awtoritajiet nazzjonali f’każ ta’ użu skorrett tal-poteri pubbliċi. Lanqas ma hemm liġi tal-
Komunità li titratta x-xiri ta’ proprjetà privata, li mhux fuq bażi ta’ timeshare (Direttiva 
94//47/KE), l-irkupru ta’ depożiti mill-banek, ir-rimedji kontra l-kuntratturi tal-bini li jkunu 
qed jikisr il-kuntratt, jew it-tul tal-proċeduri tal-qorti nazzjonali. Kwistjonijiet bħal dawn jiġu 
rregolati mil-liġi nazzjonali.

Konklużjoni

Peress li ma hemmx ksur tal-liġi tal-KE, il-Kummissjoni tal-KE mhijiex kompetenti li 
tintervieni. Il-petizzjonanta għandha tibqa’ tfittex rimedji permezz tal-awtoritajiet kompetenti 
ġudizzjarji fi Spanja billi tirreferi għan-nuqqas ta’ rispett lejn artikolu 6 tal-QEBD. 


