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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0933/2007, którą złożyła Ruth J. Genda (Wielka Brytania) w sprawie 
problemów z odzyskaniem depozytu złożonego w Banco Popular Hipotecario 
w celu zakupu mieszkania w Elvirii (Marbella, Hiszpania) po naruszeniu 
przez dewelopera warunków umowy

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o udzielenie pomocy 
w odzyskaniu depozytu, który złożyła ona w Banco Popular Hipotecario w 2003 r. w celu 
zakupu mieszkania w Elvirii (Marbella, Hiszpania). Składająca petycję wyjaśnia, że napotyka 
na trudności z odzyskaniem depozytu po tym, jak deweloper naruszył warunki umowy, 
prowadząc budowę niezgodnie z prawem. Składająca petycję była zmuszona wnieść sprawę 
przeciw bankowi do madryckiego sądu, w którym wygrała w pierwszej instancji 
w październiku 2006 r. Składająca petycję nie odzyskała jednak swojego depozytu, ponieważ 
bank odwołał się od decyzji sądu i sprawa jest nadal w toku. Według składającej petycję, jej 
spór z bankiem hiszpańskim nie jest odosobniony, a hiszpańskie sądy są zasypywane 
podobnymi sprawami. Składająca petycję, której pieniądze zablokowane są do momentu 
podjęcia przez sąd ostatecznej decyzji, informuje o niedopełnieniu warunków gwarancji przez 
bank mimo oczywistego naruszenia umowy, jakiego dopuścił się deweloper. Twierdzi ona, że 
hiszpańskie sądy zbyt długo rozpatrują podobne sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja
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Obywatele UE doświadczają licznych problemów związanych z zakupem nieruchomości 
w Hiszpanii, w szczególności nieuzasadnionych opóźnień lub długiego czasu oczekiwania na 
wykonanie decyzji sądów. 

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wsparcie w celu odzyskania 
depozytu złożonego przez Ruth J. Gendę w Banco Popular Hipotecario w 2003 r. w celu 
zakupu mieszkania w Elvirii (Marbella, Hiszpania). Składająca petycję wyjaśnia, że napotkała 
trudności podczas prób odzyskania depozytu po tym, jak deweloper naruszył warunki umowy, 
prowadząc budowę niezgodnie z prawem. Składająca petycję była zmuszona wnieść sprawę 
przeciw bankowi do madryckiego sądu, w którym wygrała w pierwszej instancji 
w październiku 2006 r. Składająca petycję nie odzyskała jednak swojego depozytu, ponieważ 
bank odwołał się od decyzji sądu i sprawa jest nadal w toku. Według składającej petycję, jej 
spór z bankiem hiszpańskim nie jest odosobniony, a hiszpańskie sądy są zasypywane 
podobnymi sprawami. Składająca petycję, której pieniądze zablokowane są do momentu 
podjęcia przez sąd ostatecznej decyzji, informuje o niedopełnieniu warunków gwarancji przez 
bank mimo oczywistego naruszenia umowy, jakiego dopuścił się deweloper. Twierdzi ona, że 
hiszpańskie sądy zbyt długo rozpatrują podobne sprawy. 

Uwagi Komisji

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i Traktatem o Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada żadnych ogólnych uprawnień w zakresie podejmowania 
interwencji w indywidualnych sprawach związanych z problemami dotyczącymi ogólnego 
administrowania systemem sprawiedliwości, nieskuteczności systemu sądownictwa 
i konkretnych spraw, takich jak ta opisana w petycji, chyba że mają one związek z prawem 
Wspólnoty.

Aktualnie nie istnieje żadne prawodawstwo WE, które regulowałoby wymogi prawne 
związane z udzielaniem licencji na budowę lub ze związanymi z tym środkami prawnymi, 
jakie można podjąć przeciwko organom krajowym w przypadku nadużycia władzy 
publicznej. Prawo Wspólnoty nie dotyczy również zakupu prywatnych nieruchomości (nie 
licząc nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie: dyrektywa 
94/47/WE), odzyskiwania depozytów bankowych, środków prawnych przeciwko wykonawcy 
budynku w przypadku złamania warunków umowy ani długości postępowań toczących się 
przed sądami krajowymi. Takie sprawy reguluje prawo krajowe.

Wniosek

Z uwagi na brak naruszenia prawa WE Komisja Europejska nie jest uprawniona do
podejmowania interwencji. Składająca petycję powinna kontynuować działania mające na
celu uzyskanie odszkodowania za pośrednictwem władz sądowniczych w Hiszpanii, 
wskazując na naruszanie art. 6 EKPC.


