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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0933/2007, ingiven av Ruth J. Genda (brittisk medborgare), om 
problem med att återfå den handpenning som hon hade betalat till 
Banco Popular Hipotecario för köp av en lägenhet i Elviria (Marbella, Spanien) 
efter att byggherren brutit mot kontraktet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren ber Europaparlamentet om hjälp med att återfå en handpenning som hon betalat 
till Banco Popular Hipotecario 2003 för köp av en lägenhet i Elviria (Marbella, Spanien). 
Framställaren förklarar att hon stötte på problem när hon försökte återfå sin handpenning efter 
att byggherren brutit mot kontraktet eftersom byggnadsarbetena var olagliga. Framställaren 
tvingades åtala banken vid en domstol i Madrid, där hon vann i första instansen i oktober 
2006. Framställaren har emellertid inte kunnat återfå sin handpenning ännu eftersom banken 
överklagade beslutet och domstolen ännu inte har avgett sitt utslag. Enligt framställaren är 
problemen med hennes spanska bank ingen isolerad företeelse, och de spanska domstolarna är 
överbelastade med liknande ärenden. Framställaren, vars pengar är blockerade fram till dess 
att domstolen fattar sitt slutliga beslut, kritiserar bankernas praxis, som inte uppfyller de 
garantier de lämnar trots att byggherren i det här fallet uppenbart har brutit mot kontraktet, 
och klagar även på att det tar alltför lång tid för de spanska domstolarna att fatta beslut i 
denna typ av ärenden.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

EU-medborgare möter många olika problem när det gäller förvärv av egendomar i Spanien, 
särskilt i form av förseningar eller att verkställandet av rättsliga beslut tar alltför lång tid.

Framställaren, Ruth J. Genda, ber Europaparlamentet om hjälp med att återfå en handpenning 
som hon betalade till Banco Popular Hipotecario 2003 för köp av en lägenhet i Elviria 
(Marbella, Spanien). Framställaren förklarar att hon stötte på problem när hon försökte återfå 
sin handpenning efter att byggherren brutit mot kontraktet eftersom byggnadsarbetena var 
olagliga. Framställaren tvingades åtala banken vid en domstol i Madrid, där hon vann i första 
instansen i oktober 2006. Framställaren har emellertid inte kunnat återfå sin handpenning 
ännu eftersom banken överklagade beslutet och domstolen ännu inte har avgett sitt utslag. 
Enligt framställaren är problemen med hennes spanska bank ingen isolerad företeelse, och de 
spanska domstolarna är överbelastade med liknande ärenden. Framställaren, vars pengar är 
blockerade fram till dess att domstolen fattar sitt slutliga beslut, kritiserar bankernas praxis, 
som inte uppfyller de garantier de lämnar trots att byggherren i det här fallet uppenbart har 
brutit mot kontraktet, och klagar även på att det tar alltför lång tid för de spanska domstolarna 
att fatta beslut i denna typ av ärenden.

Kommissionens kommentarer

Enligt EG-fördraget och EU-fördraget har kommissionen inga allmänna befogenheter för att 
ingripa i enskilda fall som rör problem med allmän rättskipning, ineffektivitet i rättsväsendet 
och de särskilda frågor som beskrivs i framställningen om det inte finns en koppling till 
gemenskapsrätten.

Den gällande gemenskapsrätten omfattar inga bestämmelser för att reglera de rättsliga kraven 
för beviljande av bygglov eller respektive rättsliga åtgärder mot nationella myndigheter i 
händelse av missbruk av offentliga befogenheter. Det finns inte heller någon 
gemenskapslagstiftning om inköp av privata egendomar, förutom nyttjanderätten till fast 
egendom på tidsdelningsbasis (direktiv 94/47/EG), återbetalning av bankdepositioner, 
åtgärder mot byggnadsentreprenörer som bryter mot kontrakt eller nationella 
domstolsförfarandens varaktighet. Dessa frågor regleras av nationell lagstiftning.

Slutsats

Eftersom det inte föreligger någon överträdelse av EG-rätten har kommissionen ingen 
behörighet att ingripa. Framställaren bör fortsätta att pröva sin sak vid de behöriga rättsliga 
myndigheterna i Spanien genom att åberopa underlåtelse att följa artikel 6 i 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.


