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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0933/2007, adresată de Ruth J. Genda, de naționalitate britanică, 
privind problemele întâmpinate la recuperarea depozitului său de la Banco 
Popular Hipotecario pentru achiziția unui apartament în Elviria (Marbella, 
Spania), în urma nerespectării contractului de către organizatorul proiectului de 
construcție

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită Parlamentului European asistență pentru recuperarea unui depozit făcut la 
Banco Popular Hipotecario în 2003 în vederea achiziției unui apartament în Elviria (Marbella, 
Spania). Petiționara precizează că a întâmpinat dificultăți la recuperarea depozitului său după 
ce organizatorul proiectului de construcție a încălcat contractul, întrucât efectua construcții 
fără autorizație. Petiționara a fost obligată să introducă o acțiune în justiție împotriva băncii la 
un tribunal din Madrid, unde a câștigat procesul în primă instanță în octombrie 2006. Cu toate 
acestea, petiționara nu a putut să-și recupereze depozitul, deoarece banca a făcut recurs, iar 
tribunalul nu a emis încă o hotărâre în această privință. Potrivit petiționarei, situația sa nu este 
singulară, iar tribunalele spaniole sunt asaltate de plângeri similare. Petiționara, ai cărei bani 
sunt blocați până la pronunțarea hotărârii definitive a tribunalului, denunță practica băncilor
care nu acordă garanțiile pe care le eliberează, în ciuda încălcărilor evidente ale contractelor 
de către organizatorii proiectelor de construcții, și acuză durata excesivă a proceselor 
respective în tribunalele spaniole. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția
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Cetățenii UE întâmpină numeroase probleme în legătură cu achiziția unor proprietăți în 
Spania, în special datorită întârzierilor nejustificate sau a duratei excesive în executarea 
deciziilor judecătorești.

Petiționara solicită Parlamentului European asistență pentru recuperarea unui depozit făcut la 
Banco Popular Hipotecario în 2003 în vederea achiziției unui apartament în Elviria (Marbella, 
Spania). Petiționara precizează că a întâmpinat dificultăți la încercarea de a recupera depozitul 
său după ce organizatorul proiectului de construcție a încălcat contractul, întrucât efectua 
construcții fără autorizație. Petiționara a fost obligată să introducă o acțiune în justiție 
împotriva băncii la un tribunal din Madrid, unde a câștigat procesul în primă instanță în 
octombrie 2006. Cu toate acestea, petiționara nu a putut să-și recupereze depozitul, deoarece 
banca a făcut recurs, iar tribunalul nu a emis încă o hotărâre în această privință. Potrivit 
petiționarei, situația sa nu este singulară, iar tribunalele spaniole sunt asaltate de plângeri 
similare. Petiționara, ai cărei bani sunt blocați până la pronunțarea hotărârii definitive a 
tribunalului, denunță practica băncilor care nu acordă garanțiile pe care le eliberează, în ciuda 
încălcărilor evidente ale contractelor de către organizatorii proiectelor de construcții, și acuză 
durata excesivă a proceselor respective în tribunalele spaniole.

Observațiile Comisiei

În cadrul Tratatului de instituire a Comunității Europene și al Tratatului privind Uniunea 
Europeană, Comisia nu are competențe generale pentru a interveni în cazuri individuale legate 
probleme de administrare generală, ineficiență a sistemului judiciar și aspecte specifice 
precum cele descrise în petiție, decât dacă există o legătură cu dreptul comunitar.

În stadiul actual al dreptului comunitar, nu există o legislație comunitară care să reglementeze 
cerințele juridice privind acordarea autorizațiilor de construcție sau căile de atac respective 
împotriva autorităților naționale în caz de abuz de putere publică. De asemenea, nu există o 
legislație comunitară referitoare la achiziționarea de proprietăți private, altele decât cele cu 
drept de folosință pe durată limitată (Directiva 94//47/CE), sau la recuperarea depozitelor 
bancare, la căile de atac împotriva organizatorilor proiectelor de construcție care încalcă 
contractul sau la durata procedurilor judiciare naționale. Aceste aspecte sunt reglementate de 
dreptul intern.

Concluzie

Nefiind vorba de o încălcare a dreptului comunitar, Comisia Europeană nu are competența să 
intervină. Petiționara ar trebui, în continuare, să solicite despăgubiri prin intermediul 
autorităților judiciare competente din Spania, invocând nerespectarea articolului 6 din 
Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO).


